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  תוכן עניינים

  
), מגדולי המלחינים הישראליים 1995ספטמבר,  27 - 1914אוקטובר,  26של אלכסנדר (ָסָשה) ַארגֹוב ( תופטיראפיק ושות' מציינת את יום 

   1988וחתן פרס ישראל לשנת 

Afik & Co. marks the date of demise of Alexander "Sasha" Argov (November 5, 1914 - September 27, 1995), one of 
Israel's greatest composers and Israel Prize laureate for 1988 

 ישראל ערבים זה לזה? עו"ד דורון אפיק כל (בעלי מניות ב)  מאמר:     .1
Article:  All (shareholders in) Israel Are Responsible for One Another? / Doron Afik, Esq. 

   ממשרד אפיק ושות' דורון אפיקו"ד מאת ע, לחובות החברה בשל רשלנות משפטית אחריות בעלי מניותבנושא מאמר 
  /http://he.afiklaw.com/articles/a240  :ניתן למצוא בקישורהעברית את המאמר בשפה 

An article on shareholder’s liability to debts of the company due to legal negligence, by Doron Afik, Esq. of Afik & Co. 
The article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a240/  

 עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך.    2
Corporate, Antitrust and Securities Law Update 

  העברת מניות בבעל מניות בחברה לא תיחשב כהעברת מניות בחברה בהעדר הוראה הקובעת זאתא. 
עסקי והצדדים היו מיוצגים על ידי עורכי דין; שיעבוד או-מחוזי מרכז:  חוזה יש לפרש לפי לשונו, ביחוד כשמדובר בהסדר כלכלי

לקריאה נוספת: .אך רק כשיש הוראה הקובעת זאת הקצאת מניות עשויים להיחשב העברת מניות בחברת בת
http://he.afiklaw.com/updates/4408/   

Transfer of shares at a shareholder will not be deemed transfer of shares of the company absent a 
specific language setting so.  For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/4414/  
 

 העברת נכס של חברה לבעל מניות מהווה חלוקת דיבידנד הדורשת עמידה בתנאים לכך. ב
העברת נכס חברה לבעל מניות נחשב לחלוקת דיבידנד; ככל שחברה הוכיחה יכולת פירעון חבויותיה תהיה רשאית  :מרכזמחוזי 

   /http://he.afiklaw.com/updates/4409 נוספת: לקריאה  להפחית הון שלא באמצעות רווחיה. 
Transfer of a company asset to a shareholder is deemed dividend distribution that require fulfilment of the 
terms for such.   For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/4415/  

 
 בחברה מניות בעל לכל הניתן למידע מעבר מידע לקבל זכאי אינו מניות בעל של רגל בפשיטת נאמן. ג

לנאמן אין כל עדיפות בקבלת המידע על כל בעל מניות –מחוזי ת"א:  ככל שמדובר במידע הצופה פני עתיד בנוגע לפעילות החברה 
   /http://he.afiklaw.com/updates/4410לקריאה נוספת:  אחר בחברה, להבדיל ממידע לגבי העבר שאותו זכאי הנאמן לקבל.  

A receiver in bankruptcy of a shareholder is not entitled to receive information beyond information given 
to other shareholders.  For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/4416/ 
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  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    3
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 
 

   התחייבות אי תחרות זכאי הנפגע הן לפיצוי על הפסדים שלו והן לרווחי הצד שהפרבהפרת . א
הפרת אישלום ת"א:  הפרת התחייבות אי תחרות מזכה את הנפגע לפיצוי גם על הפסדיו וגם על רווחי הצד שהפר; תחשיב פיצוי על 

   /http://he.afiklaw.com/updates/4411 ספת:לקריאה נו.  תחרות ניתן לבצע בדרך אומדנא

In breach of a non-competition undertaking the injured party is entitled to compensation for its losses 
as well as for the profits of the breaching party.    For more reading: http://www.afiklaw.com/updates/4417/  
   

  מתוך רווחי החברה כדי להפוך עובדים בה לשותפים אין בתשלום. ב
הרמת מסך שותפות; הפרת זכויות סוציאליות של עובד לא תצדיקעבודה ת"א:  חלוקת רווחיה של חברה לעובדיה אינה מעידה על 

   /http://he.afiklaw.com/updates/4412נוספת: לקריאה וחיוב בעלי המניות באופן אישי.  

Payment to employee from profits of a company does not render the employee a partner For more reading: 
http://www.afiklaw.com/updates/4418/  

  עדכוני מקרקעין    .4
Real Estate Law Updates 

  משכיר אינו רשאי להעניק זכות שימוש לצד ג' באופן המנוגד לזכויות השוכר 
; התחייבות משכיר לצד ג' לעשות שימוש במושכר במהלך תקופתצד לחוזה זכאי לבטל את החוזה במקרה של הפרה צפויה:  ם-שלום י

   / http://he.afiklaw.com/updates/4413לקריאה נוספת:השכירות של השוכר הנכנס מהווה הפרה צפויה ויסודית המחייבת בתשלום פיצויים.  
A lessor is may not grant a right of use to a third party in a manner that contradicts Lessee’s rights.  For 
more reading: http://www.afiklaw.com/updates/4419/  
 

  
מקצועי מידעאיש וכולל  9,800אחת לשבועיים לקהל של כ  ץמופהמשרד אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון,  אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של

   המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד.  עסקיים-תמציתי בנושאים משפטיים
  ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה".  newsletter@afiklaw.com להסרה או הצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת 

ייעוץ משפטי ובכל נושא מומלץ במגזיןאמור בלכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי. אין  וניתן להעבירמגזין זה כפוף לזכויות יוצרים אך 
  ות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תתקבל החלטה כלשהי.לפנ

  http://www.afiklaw.com למאגר פרסומים קודמים:  
  

 
Afik News is the biweekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co. (www.afiklaw.com).  Afik News is disseminated 
every second week to an audience of approximately 9,800 subscribers and includes concise professional data on legal and business 
Israeli related issues of interest to the business community in areas in which the Afik & Co. firm deals.  
For removal (or joining) the mailing list please send an email to newsletter@afiklaw.com with the title "Please remove from mailing list" 
or "Please add me to the mailing list."   
The Afik News bulletin is copyrighted but may be freely transferred provided it is sent as a whole and without any changes. Nothing 
contained in the Afik News may be treated as a legal advice.  Please contact Afik & Co. for a specific advice with any legal issue you 
may have.   
For previous Afik News publication see http://www.afiklaw.com. 
 
 



  ישראל ערבים זה לזה? עו"ד דורון אפיק מניות ב)כל (בעלי   מאמר:  . 1
Article:  All (shareholders in) Israel Are Responsible for One Another? / Doron Afik, Esq. 
 

  
נוטריון ועורך דין והוא  הינוש ,ממשרד אפיק ושות' דורון אפיקו"ד מאת ע, אחריות בעלי מניות מאמר בנושא

) המתמקד בדיני חברות, דיני מקרקעין, עסקאות www.afiklaw.comמשרד אפיק ושות' (המנהל של שותף ה
ה בתחום במסגרת תואר מנהל עסקים רצהבינלאומיות ופיננסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, ומימון ואף 

Executive MBA  באוניברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיק בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב
 את המאמר ניתן למצוא בקישור:.  ומשמש גם כבורר מחוץ לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות) סכסוכים בינלאומיים

 //he.afiklaw.com/articles/a240/http:  
An article on shareholder’s liability, by Doron Afik, Esq. of Afik & Co., who is a notary public 
and an attorney and is the managing partner of Afik & Co., Attorneys and Notaries 
(www.afiklaw.com).  He is admitted to practice law both in Israel and in New York and is also 
a licensed Notary Public in Israel.  Doron served an adjunct professor at Hebrew University 
Doron teaches Mergers and Acquisitions as part of the EMBA program.  Doron's practice 
focuses primarily on international transactions, including mergers and acquisitions, dispute 
resolution and issues of public law.  He is a graduate of a European Union alternative disputes 
resolution course and the ICC Master Class for arbitrators and also serves as arbitrator.  The 
article in English may be found at the link: http://www.afiklaw.com/articles/a240/  
 

  וניירות ערך עסקייםתאגידים, הגבלים עדכוני   . 2
Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

  העברת מניות בבעל מניות בחברה לא תיחשב כהעברת מניות בחברה בהעדר הוראה הקובעת זאת א.
Transfer of shares at a shareholder will not be deemed transfer of shares of the company absent a 
specific language setting so 

-, בית המשפט המחוזי מרכז31.08.2017 ,קבוצת עמוס לוזון יזמות וארגיה בע"מ נ' אדלקום בע"מ 17859-12-16[הפ (מרכז) 
 לוד, כבוד השופטת  הלית סילש]

  
זכות סירוב ראשונה לבעלי המניות תאגיד החזיק מניות בחברה, שבתקנונה ובהסכם בעלי המניות בה קיימת 

בעל מניות  . אחד משני בעלי המניות בתאגיד ביקש לשעבד את אחזקותיו בתאגיד . במכירת מניות בחברה
  .הכפופה לזכות סירוב ראשונההעברה  –טען כי יש לראות בכך העברת מניות בחברה  בחברה

בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי שיעבוד עשוי להיחשב כהעברת מניות אך יש להבחין בין מקרה זה 
בו התאגיד הוא הצד להסכם בעלי המניות בחברה ולא בעלי המניות בתאגיד, לבין מצב בו קיים הסכם בעלי 

יותיו באמצעות מניות בחברה, כאשר מי מבעלי המניות החתומים על הסכם בעלי המניות מחזיק את מנ
תאגיד שכל תפקידו אחזקת המניות ואז העברת מניות או הקצאת מניות באותו תאגיד עשויה להיחשב 
כהעברת מניות בחברה.  בנוסף, גם אם בית המשפט חושב בדיעבד שעדיפה דרך התנהלות אחרת, עליו 

 חוזית ביניהם-סקיתלקבוע את המסגרת הנוגעת להתנהלות העלכבד את האוטונומיה של הצדדים וזכותם 
בין  כלכלי-בעל אופי עסקיחוד כשמדובר בהסכם יולכן יש לפרש את הסכם בעלי המניות בהתאם ללשונו, בי
  בעלי מניות מתוחכמים, אשר היו מיוצגים על ידי עורכי דין.

A corporation held shares in a company, which articles of association and shareholders 
agreement set a right of first refusal to the shareholders in case of sale of shares in the 
company. One of the two shareholders of the corporation sought to pledge its holdings in 
the corporation.  A shareholder in the company contended that this should be deemed a 
transfer of shares in the company - that subject it to right of first refusal. 
The Court rejected the claim and held that a pledge may be deemed a transfer of shares, 
but it is necessary to distinguish between a case where the corporation is the party to the 
shareholders agreement of the company and not the shareholders of the corporation, and 
the situation in which there is a shareholders agreement in the company, where one of the 
signatory shareholders holds its shares through a holding corporation and then the transfer 
of shares or allotment of shares in that corporation may be deed a transfer of shares in the 
company. In addition, even if the Court thinks retrospectively that a certain arrangement is 
preferable, it must respect the autonomy of the parties and their right to determine the 
framework relating to the business-contractual conduct between them. Therefore, the 
shareholders agreement must be construed in accordance with its language, especially 
when it is a business-economic agreement between sophisticated shareholders who were 
represented by lawyers. 
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 העברת נכס של חברה לבעל מניות מהווה חלוקת דיבידנד הדורשת עמידה בתנאים לכךב. 
Transfer of a company asset to a shareholder is deemed dividend distribution that require fulfilment 
of the terms for such 

) בע"מ נ' הכונס הרשמי מחלקת תאגידים, בית המשפט המחוזי 1997אחזקות ( –אלביט מערכות  24282-07-17[פר"ק (מרכז) 
 , כב' השופט בנימין ארנון]10.09.2017מרכז בלוד, 

  חברת אחזקות ביקשה להעביר את הבעלות בחברת הבת שלה לחברת האם שלה. 

בית המשפט קבע שהעברת אחזקות לבעלות של בעל המניות מהווה חלוקה בעין של דיבידנד ולכן על החברה 
לעמוד בדרישות קיומם של רווחים הניתנים לחלוקה על פי חוק, אלא אם תוכל החברה להראות כי יש לה 

את העסקה הואיל נכסים נזילים שיאפשרו לה לפרוע את חובותיה הקיימים והצפויים.  בית המשפט אישר 
  ומדובר היה בחברת אחזקות ללא כל חובות או פעילות העשויה ליצור חובות בעתיד.

A holding company sought to transfer the ownership in a subsidiary to its mother company.
The Court held that a transfer of holdings to a shareholder is in fact a distribution of 
dividends in kind and thus the company need show profits distributable under law, unless 
the company can show existence of liquid assets that will enable it to pay all existing and 
expected debts. The Court approved the transaction because the company is a holdings 
company with no debts and not activity that may create future debts. 
 

 ניתן לכל בעל מניות בחברהלנאמן בפשיטת רגל של בעל מניות אינו זכאי לקבל מידע מעבר ג. 
A receiver in bankruptcy of a shareholder is not entitled to receive information beyond information 
given to other shareholders 

 -בית המשפט המחוזי בתל אביב , 17.09.2017 נ' פישמן ואח', פקיד שומה למפעלים גדולים ואח' 3642-08-16(ת"א)  פש"ר[
 ]הנשיא, השופט איתן אורנשטייןכב' ,יפו

נאמן לנכסי בעל מניות המצוי בפשיטת רגל הגיש בקשה לקבלת כל המידע בנוגע לקבוצת החברות בהן 
שימש החייב כדירקטור, לרבות מידע בנוגע לפעולות עתידיות אשר בכוונת החברות לבצע, בטענה כי מכוח 

 –לקבלת מידע זה  הזכאי –תפקידו "נכנס הוא בנעלי החייב", ובשל היותו של החייב דירקטור בחברות אלו 
  הרי שזכות זו מועברת גם לנאמן על נכסיו. 

ידי הנאמן: ככל שמדובר -בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כי קיים שוני מהותי בסוג המידע המבוקש על
הרי שהמידע  –במידע הנוגע לעבר, בדמות בחינת התנהלות החברות כחלק מבחינת מאסת נכסיו של החייב 

פקידו ולכן זכאי הנאמן לקבלת מידע זה; אולם, ככל שמדובר במידע "הצופה פני עתיד" דרוש לנאמן לביצוע ת
פני שאר בעלי המניות בחברה, -בנוגע להתנהלות החברות, הרי שאין לנאמן כל עדיפות בקבלת מידע זה על
  שכן אין הוא נחוץ לנאמן לצורך מילוי תפקידו, אלא במקרים חריגים ביותר.

A receive in bankruptcy of a shareholder of a company moved to Court to receive all 
information regarding the group of companies in which the bankrupt acted as a director, 
including information regarding future actions that the companies intend to make, alleging 
that the receiver "enters the shoes of the debtor"; Thus, the debtor’s right - as a director - 
to receive this information is also transferred to the receiver on his assets. 

The Court rejected the motion and held that there is a material difference in the type of 
information requested by the receiver: in the case of information relating to the past, in the 
form of examining the companies' conduct as part of the mass of the debtor's assets - the 
information is required for the receiver to perform his duties. However, in the case of 
"forward-looking" information regarding the conduct of the companies, the receiver has no 
priority in obtaining this information over the other shareholders in the company, because 
it is not necessary for the receiver to fulfill his duties, except in very exceptional cases. 
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  עדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצרים ועבודה.     3
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

   בהפרת התחייבות אי תחרות זכאי הנפגע הן לפיצוי על הפסדים שלו והן לרווחי הצד שהפרא. 
 In breach of a non-competition undertaking the injured party is entitled to compensation for its losses 
as well as for the profits of the breaching party 

כב' השופט , יפו-בית המשפט השלום בתל אביב, 21.08.2017 ,פנינה גלמן נ' שרין טכנולוגיות בע"מ 45343-10-12[תא (ת"א) 
  אביים ברקאי] 

 מערכות התקשרה בהסכם שיווק של התוכנה עם חברה המוכרת יהלומים להערכתמפתחת של תוכנה 
חודשים לאחריו לפתח או  18 -.  בהסכם נקבע שהמשווקת לא רשאית בתקופת ההסכם וליהלומים מדידה

למכור תוכנות מתחרות.  בשלב כלשהו המשווקת הודיעה למפתחת על סיום ההסכם ומייד החלה לשווק 
  מוצר מתחרה.

הפסד בית המשפט קבע, כי במקרה של הפרת חובת אי תחרות זכאי הצד הניזוק לקבל לא רק פיצוי על ה
.  כשלא ניתן להוכיח את הפרת ההסכםמפר כתוצאה מהצד ה הרווח שהפיקשנגרם לו אלא גם פיצוי בגובה 

הנזק המדויק רשאי בית המשפט לבצע אומדן של הנזק שנגרם ובית המשפט העריך במקרה זה את הפיצוי 
  אלף ש"ח. 180 -בסך של כ

A developer of a diamond evaluation software entered into a marketing agreement with a 
seller of diamond measurement systems. The agreement stipulated that the marketer may 
not develop or sell competing software during the period of the agreement and 18 months 
thereafter. At some stage, the marketer informed the developer of termination of the 
agreement and immediately began marketing a competing product. 
The Court held that in the event of a breach of a non-competition obligation, the injured 
party is entitled not only to compensation for the loss caused to it but also to compensation 
in the amount of the profit derived by the infringing party as a result of breach of the 
agreement. When the exact damage cannot be proven, the Court may make an estimate 
of the damage caused, and in this case the Court estimated the compensation at ILS 
180,000. 
 

  אין בתשלום מתוך רווחי החברה כדי להפוך עובדים בה לשותפים. ב
Payment to employee from profits of a company does not render the employee a partner 

יפו, כב'  -, בית דין אזורי לעבודה בתל אביב 29.08.2017דניאל ולנר נ' נתן ברמץ יהלומים בע"מ,  4236-09-13[סע"ש (ת"א) 
  ברכש, נציג  ציבור (עובדים)  גב' הילה ידיד ברזילי, נציג ציבור (מעסיקים)  מר יצחק קוגמן] –שופטת אסנת רובוביץ ה

בין יהלומן לחברה העוסקת בייצור יהלומים ומכירתם נחתם הסכם שלפיו היהלומן פעל בחברה כאיש מכירות 
והיה זכאי לאחוזים מהמכירות.  בשלב כלשהו פוטר היהלומן מעבודתו אך החברה טענה כי אינו זכאי לזכויות 

  העובד הגיש תביעה נגד החברה ובעלי מניותיה. של עובד מכיוון שבפועל מדובר היה בשותפות. 

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע ששותף בשותפות אינו עובד של השותפות, אולם עצם תשלום משכורת 
לעובד כאחוז מתוך רווחים לא מעיד לכשעצמו על קיום שותפות ואין בכך כדי להפוך עובד לשותף בחברה. 

  יחסי עובד מעביד ולכן זכאי העובד לזכויותיו כעובד.   במקרה זה מתקיימים המבחנים לקיום

בית המשפט קבע עוד, כי הפרה של זכויות סוציאליות של עובד אין בה לכשעצמה כדי להצדיק הרמת מסך 
 בתאגיד וחיובם האישי של בעלי המניות בחברה ולכן דחה את התביעה נגד בעלי המניות.

A diamond dealer engaged with a company dealing with the manufacture and sale of 
diamonds in an agreement under which the diamond dealer acted as a salesperson and 
was entitled to a percentage of sales. At some point the diamond dealer was terminated, 
but the company contended that he is not entitled to rights of an employee because in 
practice the parties were engaged in a partnership. The employee filed a claim against the 
company and its shareholders. 
The Court accepted the claim and held that a partner in a partnership is not an employee 
of the partnership, but the fact that the payment of a salary to an employee is by way of a 
percentage of the profits does not by itself indicate the existence of a partnership and does 
not render the employee a partner in the company. In this case, the tests for the existence 
of employee-employer relations are met and therefore the employee is entitled to rights as 
an employee. 
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The Court also held that a breach of an employee's social rights is not in itself sufficient to 
justify piercing the corporate veil and personal liability of shareholders in the company and 
therefore rejected the claim against the shareholders.  
 

  עדכוני מקרקעין.    4
Real Estate Updates 

  משכיר אינו רשאי להעניק זכות שימוש לצד ג' באופן המנוגד לזכויות השוכר 
A lessor is may not grant a right of use to a third party in a manner that contradicts Lessee’s rights  

, בית משפט השלום בירושלים, כב' 04.09.2017חיים איתן דודו נ' משה קול ובניו חברה לניהול בע"מ,  66187-12-14ם) -[תא (י
   השופטת מרים קסלסי]

שוכרים של אולם אירועים גילו, יום לאחר העברת פיקדון שנמסר להבטחת השכירות, כי הליך משפטי שהיה 
קיים למול השוכר הקודם, אשר סירב להתפנות, הסתיים בהתחייבות המשכירה לשוכר היוצא לקיים באולם 

  האירועים שמונה אירועים נוספים במהלך תקופת השכירות של השוכר הנכנס.  

רשאי לבטל את החוזה במקרה של הפרה צפויה  צד לחוזהו חוזה יש לקיים בתום לבבית המשפט קבע, כי 
לא דעתו שלא יקיים את החוזה, או שנסתבר מנסיבות הענין שלא יוכל או המתרחשת כאשר הצד השני גילה 

את המידע רק לאחר  . המשכירה הסתירה מהשוכר הנכנס את התחייבויותיה לשוכר הקודם וחשפהירצה לקיימו
בעטיין של נסיבות כבני ערובה.  השוכרים הנכנסיםאת  ההחזיקובכך  נההופקדו בחשבו שכספי פיקדון השכירות

מניעת מסירת ו בתום לבנעשתה לא המשכירה התנהגות אלה בית המשפט קיבל את תביעת השוכרים וקבע כי 
ויסודית של ההסכם, המזכה בביטול  צפויה פרהמהווה בה חזקה בלעדית על המושכר במועד שהתחייבה לו

  ההסכם ותשלום פיצויים.
Lessees of an events hall discovered, one day after the transfer of a deposit given as 
guarantee to secure the lease, that legal proceeding with the previous lessee, who refused to 
evacuate the premises, ended by an undertaking of the lessor to enable the previous lessee 
to hold eight additional events during the rental period of the incoming lessees. 

The Court held that a contract must be consummated in good faith and a party to a contract 
is entitled to terminate the contract in the event of an anticipatory breach – circumstances 
where the other party repudiates the contract or cannot or will not wish to consummate it.  In 
this case, the lessor hid from the entering lessees the obligations to the prior lessee and 
disclosed the information only after receipt of the Lessees’ deposit, thus holding the entering 
lessees as hostages. Under these circumstances, the Court accepted the Lessees claim and 
held that the lessor's conduct was not in good faith and denial of exclusive possession of the 
leased premises on time constitutes an anticipated and material breach of the agreement 
which entitles its immediate termination as well as payment of compensation. 
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  *עו"ד דורון אפיק/כל (בעלי המיות ב)ישראל ערבים זה לזה? 

כלל יסוד בדיי חברות הוא שדרך כלל חברה היא בערבון מוגבל, משמע שאחריות בעלי המיות מוגבלת לסכום 

בגין חובות החברה.  עם זאת, לעתים  מעבר לכך יתן לרדת לכסיהם שהתחייבו להשקיע תמורת מיותיהם ולא

למרות שהצדדים  של בעלי המיות עשוי ליצור אחריות אישית חברה יסוח רשלי של הסכם בעלי מיות או תקון

  כלל לא התכווו לכך.

ם הסכם שותפות אבייהם שותפות ( יוצרים החבריםלפתוח מסעדה ולשם כך  מבקשתקבוצת חברים כך למשל, 

ה קבוצת ).  אחד הדברים שאותמכוח החוק שכחו לכתוב הסכם ויצרו מבלי להתכוון שותפות מפורש או אם

חייב את השותפות באופן רשאי להוא שמכוח דיי השותפויות בישראל, כל אחד מהשותפים לו מודעת  חברים לא

הסכם השותפות קיים וקובע מקום בו גם מלא וכל אחד מהשותפים אחראי באופן מלא לכל חובות השותפות.  

  כלפי צדדים שלישיים שלא היו צד להסכם.תהיה תקפה קביעה זו לא ואחרת, יכול 

 , גם אם לא מוחלטת:האשר תעיק לבעלי מיותיה הגה ראוי ?  מקימים חברהמאחריות אישיתאיך מעים אז 

עצמו עשה.  בוסף, קיימת אחריות אישית של  שהוא או מחדלים בעל מיות עשוי להיות אחראי אישית לפעולות

לסוגיית  .  כל זאת בוסף)לרשות המסים או חובות ארוה(למשל, במקרים מסוימים  לחובות החברה, בעלי מיות

ולכך שבקים וספקים  ותאגדתהרמת המסך (התעלמות ממסך התאגיד) במקרה של שימוש לרעה במסך ה

  במקרים רבים דורשים חתימה אישית של בעלי המיות המהותיים כערבים לחובות החברה.

בוחרים לסח כשהם וזאת , יוצרים בטעות אחריות אישית אך בוסף לכל אלה, לא פעם דווקא הצדדים עצמם

 יי חברות) "הסכם בעלי מיות"בעצמם (או באמצעות עורך דין שאיו מתמחה במיזוגים ורכישות, או לפחות בד

אותו הסכם יוצר, דרך כלל מבלי להתכוון, אחריות אישית לבעלי המיות.  כך, למשל,  אשר מוסח באופן רשלי.

יוצר כזה העלול להתפרש כ "כל צד יממן כפי חלקו את עלויות תפעול החברה"שהקובע סעיף בהסכם הקמת עסק 

דחה בית המשפט תביעה של בעל מיות שהזרים לחברה כספים רבים  והבפסק דין שיתן לאחר  אחריות אישית.

הסכם בין הצדדים שקבע שבהעדר טרם קריסתה וטען לזכותו לשיפוי מבעל המיות השי.  בית המשפט קבע, 

, לא יתן לחייב את בעל המיות לשלם חובות של החברה או לשפות בעל מיות אחר אחריות אישית כלשהי

  ם בחברה.שהשקיע כספי

חשוב שתקון החברה והסכם בעלי המיות יהיו כאלה שתפרו היטב  אז איך מעים מאחריות אישית?

עורך דין בעל ראייה למידותיהם של בעלי מיותיה ולמטרותיה של החברה וחשוב ש"תפירה" זו תהיה בידי 

ידע לכלול י, כך שבסכסוכים בין בעלי מיות , אך גם בעל יסיון במיזוגים ורכישות ורצוי גםעסקית כוה

(וגם לאחר מכן) עלול ליצור  בשלבים הראשוים של העסק "פיכס חיסכון". הסדרים מתאימים במסמכים

  .עשויות להתגלות בשלב מאוחר יותרו, חבויות שהצדדים לא התכווו אליהם"תקלות" בדמות 

                                                 
) המתמקד בדיי חברות, www.afiklaw.comמשרד אפיק ושות' (המהל של שותף וטריון ועורך דין והוא ה דורון אפיק היו עו"ד *

רצה בתחום במסגרת תואר מהל עסקים הדיי מקרקעין, עסקאות בילאומיות ופיסיות, לרבות עסקאות מיזוג ורכישה, ומימון ואף 
Executive MBA  יברסיטה העברית בירושלים. עו"ד אפיקלאומייםבאומחוץ  בוגר הכשרה של האיחוד האירופי ביישוב סכסוכים בי

  .afiklaw@afiklaw.com או במייל:  609.3.609-03.  לפרטים וספים: ומשמש גם כבורר לכותלי בית המשפט (גישור ובוררות)
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All (shareholders in) Israel Are Responsible for One Another? /Doron Afik, Esq.*  

A basic principle of corporate law is that a company is generally of limited liability, meaning that 
the liability of the shareholders is limited to the amount that each undertook to invest in exchange 
for its shares and a shareholder may not be sued for debts of the company. However, sometimes 
negligent wording of a shareholders' agreement or a company articles of association may create 
personal liability of the shareholders even though the parties did not intend to do so. 

For example, a group of friends wish to open a restaurant and for that purpose form a partnership 
between them (whether an explicit partnership agreement, or if they forget to write an agreement 
and unintentionally form a partnership under law). One of the things that the friends are not aware 
of is that under Israeli law in a partnership each of the partners may bind the partnership and each 
of the partners is fully liable for all partnership obligations. Even where a partnership agreement 
exists and sets otherwise, this may not apply to third parties who were not party to the agreement. 

So, can one avoid personal liability? Establish a company that will give its shareholders adequate 
protection, even if not absolute: a shareholder may be personally responsible for actions or 
omissions that the shareholder himself has made. In addition, in certain cases personal 
responsibility of shareholders exists under law for debts of the company (e.g, debts to the tax 
authority or for municipal property taxes). In addition liability may arise under piercing the 
corporate veil (ignoring the corporate) principle in case of misuse of the veil of the association and 
banks and suppliers will in many cases require material shareholders to sign a the personal 
guarantee for the debts of the company. 

But in addition to all this, often the parties themselves erroneously create personal liablity when 
they choose to formulate a "shareholders agreement", which is phrased negligently, by themselves 
(or through a lawyer who does not specialize in mergers and acquisitions, or at least in corporate 
law). That agreement creates, usually without intent, personal responsibility of the shareholders. 
For example, a clause in an agreement that states that "each party shall finance its part of the 
operating costs of the company" may be construed as creating personal responsibility. In a recent 
holding, an Israeli Court dismissed a claim by a shareholder who injected large amounts of money 
into the company before its collapse and claimed to be entitled to indemnification from the other 
shareholder. The Court held that absence an agreement between the parties that determines personal 
liability, the shareholder are not required to pay debts of the company or indemnify another 
shareholder who invested money in the company. 

So, can one avoid personal liability?  It is important that the company's articles of association and 
shareholders agreement be tailored to the size of its shareholders and the company's goals. It is 
important that this "tailoring" be carried out by a lawyer with the correct business vision, but also 
with experience in mergers and acquisitions and preferably in disputes between shareholders so 
that the lawyer will be able to set the proper terms. "Financial savings" in the early stages of the 
business (and afterwards) may create "accidents" in the form of liabilities that the parties have not 
intended and may discover only at a later stage. 
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